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INSÄNDARE

Insändare. ”Partierna måste ge besked hur sjuka
ska �å mer hjälp”

PUBLICERAD 15:59

Nina Larsson som har sjukdomen Ehlers-Danlos syndrom lever på existensminimum och äter ofta buljong till lunch. Hon och andra sjuka måste få besked före valet hur
partierna vill förbättra deras livssituation, anser insändarskribenten. Foto: Thomas Karlsson

INSÄNDARE. Nu krävs en politisk översyn av den
låga ersättningen till sjuka och funktionsnedsatta.
Partierna måste in�ör valet på söndag ge besked hur
sjuka ska �å mer hjälp, skriver Birgitta Larsson
Lindelöf, ord�örande i patient�öreningen EDS
riks�örbund.

Dagens Nyheter har i ett reportage berättat om Nina Larsson, en
kvinna med en tonårsdotter som har den för många okända
sjukdomen Ehlers-Danlos syndrom (EDS). Nina dras förutom
med sin sjukdom med dålig ekonomi på grund av låga
ersättningsnivåer i sjukförsäkringen. Denna ersättning blir ännu
svårare att leva med när pågående inflation som gör mat och
andra nödvändigheter betydligt dyrare.
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Vi i EDS riksförbund känner väl igen Ninas frustration. Våra
medlemmar, flest kvinnor, lider svårt av de besvär som vår
genetiska bindvävssjukdom medför, men de drabbas också ofta
av ekonomiska problem eftersom de tvingas sjukskriva sig med
låg sjukpenning som följd.

I de svårare fallen och efter lång tid kan de av Försäkringskassan
beviljas sjukersättning eller, om de är unga, aktivitetsersättning.
Dessa ersättningar är mycket låga, vilket Ninas berättelse i DN
vittnar om.

Tillsammans med många andra kroniska sjukdomar märker
vi att drabbade kvinnor inte blir respekterade och trodda i vården
och hamnar utanför försäkringssystem, alternativt får använda
all sin kraft åt att kämpa för att få hjälp. Det innebär att den
arbetsförmåga som kanske finns ofta sätts ur spel och de hamnar
ofta i sjukskrivning och ibland i sjukersättning.

Vi vill att politiken verkar för att osynliga sjukdomar som
EDS/HSD, ME, fibromyalgi och andra sjukdomar blir synliga och
uppmärksammas av vården och samhället.

Att bli sjuk är en fattigdomsfälla. Särskilt tragiskt är när unga
människor drabbas. En översyn av aktivitetsersättningen för
unga med funktionsnedsättning – men också för äldre med
sjukersättning - som skulle och vill komma ut i arbetslivet utifrån
sin förmåga krävs. Att kunna sköta ett jobb på deltid, betala skatt
och ha ett socialt sammanhang man trivs med ger bättre
självkänsla, självförtroende och friskare individer.

Från EDS riksförbund kräver vi svar av samtliga politiska
partier med anledning av DN:s reportage om Nina: Vad vill ni
göra för att förbättra situationen för Nina och hennes
medsystrar?
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